
AMALAN
PADA 10 HARI PERTAMA
ZULHIJAH



KELEBIHAN SEPULUH HARI
PERTAMA ZULHIJAH

Segala puji kepada Allah S.W.T. dan semoga Dia menjadikan 

Nabi Muhammad S.A.W. selamat dari setiap perkara yang hina, 

memuliakannya, seisi rumah tangga dan para sahabat.

Daripada Ibn Abbas (ra),  mengatakan bahawa Nabi S.A.W. 

bersabda:

Tidak ada hari di mana amal soleh lebih disukai oleh Allah S.W.T. 

daripada hari ini; iaitu sepuluh hari pertama Zulhijah. Mereka 

bertanya : Walaupun tidak berjihad di jalan Allah? Baginda 

berkata: Bahkan tidak berjihad di jalan Allah, kecuali jika seseo-

rang berjihad mengorbankan nyawa dan harta benda mahu-

pun pulang kembali. (Al-Bukhari)

Dalam riwayat lain, Ibnu Umar menceritakan Nabi S.A.W. bersab-

da : Tidak ada hari di mana amal soleh lebih besar atau lebih 

disukai oleh Allah daripada sepuluh hari ini. Jadi perbanyakkan 

Tahlil (Laa Ilaaha Illallah), Takbir (Allahu Akbar), Tahmid (Alham-

dulillah). (Imam Ahmad) 

Daripada Jabir (r.a), daripada Nabi S.A.W. bersabda : Hari 

terbaik adalah Hari Arafah. Tidak ada hari di mana amal soleh 

lebih besar atau disukai oleh Allah daripada sepuluh hari ini. 



Jadi perbanyakkan Tahlil (Laa Ilaaha Illallah), Takbir (Allahu 

Akbar), Tahmid (Alhamdulillah). 

Sepuluh Ketaatan Pada Hari Ini
Mengenai ibadah yang harus dilakukan selama sepuluh hari ini 

: kita mesti faham bahawa hari ini adalah kurniaan dari Allah 

S.W.T. kepada hamba-Nya, yang dihargai dengan baik oleh 

orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Adalah menjadi 

kewajipan seorang Muslim untuk menghargai dan menggu-

nakan kesempatan mengabdikan diri untuk lebih fokus dalam 

ibadah. Di antara keberkatan-Nya ialah Allah telah memberi 

kita pelbagai cara untuk melakukan kebaikan agar kita sentia-

sa aktif dan istiqamah.

Di antara amal soleh, yang harus dilakukan umat Islam selama 

sepuluh hari pertama Zulhijah adalah:

Pertama :

Menunaikan ibadah haji dan umrah, yang merupakan peringa-

tan terbaik. Kebaikannya banyak ditunjukkan menerusi riwayat 

Nabi. Nabi S.A.W. bersabda : Menunaikan Umrah dan ikutinya 

dengan menebus dosa yang lain dilakukan antara mereka. Dan 

Haji yang sempurna akan dikurniakan Syurga. Terdapat juga 

banyak hadis yang sahih.  



Kedua:

Berpuasa pada beberapa hari ini, terutama pada Hari Arafah. 

Tidak dapat dinafikan bahawa puasa adalah yang terbaik; 

kerana itu adalah salah satu peringatan yang Allah S.W.T. berkai-

tan dengan-Nya, menurut hadis suci (hadis Qudsi): Puasa 

adalah untuk Aku, dan Aku akan membalasnya. Hamba yang 

mengorbankan segala keinginan, makan, dan minumnya demi 

Aku.

Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri (r.a) katanya; Rasulullah 

S.A.W. bersabda : Sesiapa hamba Allah yang berpuasa sehari 

di jalan Allah, Allah akan menjauhkan dia dengan jarak api 

neraka sejauh perjalanan 70 tahun. (Bukhari-Muslim)

Dari Abu Qatadah (r.a) berkata Rasulullah S.A.W. bersabda ; 

dengan berpuasa pada Hari Arafah mengharapkan Allah mene-

bus dosa dilakukan pada tahun sebelumnya, dan dosa pada 

tahun berikutnya. (HR Muslim)

Ketiga:

Takbir dan berzikir pada hari-hari ini sesuai dengan firman Allah 

S.W.T. Yang Maha Tinggi: Dan sebutkan nama Allah pada itu 

[Al-Baqarah 2:203]. 



Hari tertentu dipanggil sepuluh hari pertama Zulhijah. Para 

ulama menggalakkan berzikir lebih kerap pada hari-hari ini, 

menurut hadis yang dilaporkan oleh Ibn Umar (r.a)

Oleh itu, bacalah lebih kerap, tahlil, takbir, dan tahmid. Ibn Umar 

dan Abu Hurairah (r.a) biasa pergi ke pasar selama sepuluh hari 

pertama Zulhijah membacakan takbir dengan kuat dan orang 

akan mengikutinya selepas mereka. Ishaaq  (rahimahumullah) 

mengatakan bahawa para fuqaha biasa membaca dalam 

sepuluh hari pertama Zulhijah: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa 

Ilaaha illallah, wallahu Akbar, wa lillaahil-hamd. Perkara terpuji 

untuk membacanya dengan lantang di pasar, di rumah, jalan 

raya, masjid dan di tempat lain. Menurut perintah Allah: 

Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagun-

gkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar 

kamu bersyukur.  [Al-Baqarah 2:185]

Keempat:

Bertaubat meninggalkan perbuatan maksiat dan semua dosa, 

untuk memperoleh pengampunan dan belas kasihan. Perbua-

tan tidak taat adalah cara membuang, sementara tindakan 

ketaatan adalah cara untuk mendapatkan keredaan Allah 

S.W.T.  Abu Hurairah (r.a)  mengatakan bahawa Rasulullah S.A.W. 

bersabda: Sesungguhnya Allah merasa cemburu, dan rasa 



cemburu Allah timbul apabila manusia melanggar apa yang 

dilarang oleh Allah. (Dipersetujui)

Kelima:

Menyempurnakan lebih banyak amal ibadah seperti: solat, 

sedekah, jihad, membaca al-Quran, menyuruh yang baik dan 

melarang yang salah; kerana ganjaran itu berlipat kali ganda. 

Fokus pada hari ini yang tidak ada tandingannya. Mereka lebih 

baik dan dikasihi oleh Allah daripada hari lain termasuk Jihad, 

yang merupakan perbuatan terbaik, kecuali jika seseorang 

mengorbankan kedua-duanya, nyawa dan akidahnya.

Keenam:

Dibolehkan membaca takbir secara terbuka setiap waktu, 

siang atau malam hingga solat Aidilfitri. Takbir yang 

diharamkan adalah yang dibaca setelah solat wajib. Bagi 

orang yang tidak berjemaah, takbir bermula dari Hari Arafah, 

dan untuk jemaah haji dimulai dari solat siang hari Hari Raya 

Korban dan berterusan hingga solat Asar dari hari terakhir 

Tashriq.

Ketujuh:

Mengorbankan haiwan pada hari raya korban dan Hari Tashriq. 

Itu adalah sunnah Nabi Ibrahim (a.s) untuk memperingati peristi-

wa ketika Allah menebus anaknya dengan seekor sembelihan 



besar. Diriwayatkan bahawa Nabi S.A.W. mengorbankan dua 

ekor kambing sembelihan. Dia membunuh dengan tangannya 

sendiri sambil menyebut nama Allah, membaca takbir, dan 

meletakkan kakinya di sisi. (HR sahih)

Kelapan:

Umm Salamah (r.a) berkata : Ketika anda melihat bulan baru 

Zulhijah, dan ingin mengorbankan binatang, tahan diri dari 

memotong atau mencukur rambut serta memotong kuku. 

Dalam riwayat lain: Janganlah memotong rambut atau kuku 

sehingga dia sembelih binatang korbannya. Ini mungkin diperin-

tahkan kepada orang yang tidak berjemaah untuk mempunyai 

persamaan dengan jemaah yang membawa bersama haiwan 

korban. Allah S.W.T. berfirman: Dan jangan mencukur kepala 

sehingga binatang korban disembelih. [Al-Baqarah 197] Laran-

gan ini sepertinya hanya berlaku untuk orang yang membuat 

sembelihan, bukan tanggungannya, kecuali jika salah satu 

daripadanya memiliki binatang korbannya sendiri. Tidak salah 

mencuci kepala walaupun beberapa rambut gugur.

Kesembilan:

Umat Islam harus memastikan untuk menunaikan solat hari raya 

di tempat yang ditentukan dan menghadiri khutbah. Dia juga 

harus mengetahui tujuan hari raya, dan itu adalah hari untuk 



bersyukur serta melakukan perbuatan baik. Dia tidak boleh 

menjadikannya hari itu diisi dengan kemaksiatan atau melang-

gar perkara-perkara yang dilarang seperti menyanyikan muzik, 

hiburan keterlaluan, minum minuman keras, atau sejenisnya. 

Semua perkara ini menjijikkan dan membatalkan perbuatan 

baik yang telah dilakukan selama sepuluh hari pertama 

Zulhijah.

Kesepuluh:

Setelah mengetahui semua perkara di atas, setiap Muslim lelaki 

atau wanita, harus memanfaatkan hari ini dengan taat kepada 

Allah S.W.T. dengan mengingati-Nya, menyatakan rasa 

bersyukur, memenuhi semua perintah wajib, menghindari perka-

ra tercela dan memanfaatkan waktu ini untuk memperoleh 

Rahmat dan keredhaan-Nya. Hanya Allah S.W.T. sahaja yang 

memberikan kejayaan dan membimbing ke jalan yang benar. 

Semoga Dia memuliakan Muhammad S.A.W., keluarga, dan 

Sahabat, dan semoga Dia menjadikan mereka selamat dari 

setiap perkara hina.



AMALAN PADA 10 HARI
PERTAMA ZULHIJAH

SOLAT SUNAT 4 RAKAAT 

# Dibaca pada akhir malam (waktu Tahajjud)

# Baca Surah al-Fatihah setiap rakaat seperti biasa

# Setelah membaca al-Fatihah bacalah :

• Ayat Kursi (3x)

• Surah al-Ikhlas (3x)

• Surah al-Falaq (1x)

• Surah an-Nas (1x)

# Selepas solat sunat, bertasbih (Subhanallah, Alhamdulillah 

dsb..) kemudian berdoa kepada Allah S.W.T.

GANJARAN MELAKSANAKAN AMALAN INI

• Ganjaran untuk mengerjakan haji

• Ganjaran menziarahi Nabi tercinta, selawat dan salam

• Apa sahaja yang dia mahukan (Hukum) Allah S.W.T. akan 

mengabulkan permintaan mereka yang sah



JIKA ORANG MAMPU MEMBACA UNTUK SEMUA 10 MALAM INI 

ADA Ganjaran LUAR BIASA

• Dia diberikan Syurga Firdaus

• Semua dosanya dimaafkan

• Seolah-olah mereka baru dilahirkan hari ini

BERPUASA

Berpuasa dalam 10 hari yang penuh keberkatan ini terutaman-

ya:

• Sehari sebelum Arafah dan pada hari Arafah (hari ke-8 dan 

ke-9)

• Berdoa sebanyak mungkin

• Lakukan sebanyak mungkin amalan baik dalam 10 hari ini

• Hentikan perbuatan berdosa (iaitu mendengar muzik dll.)
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